
                        

Człowiek w sytuacji 

 

W dniach 26-27 listopada 2015 roku odbyła się konferencja  „Człowiek w sytuacji”, 

zorganizowana przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, SWPS Uniwersytet 

Humanistycznospołeczny oraz Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii                             

im. Tadeusza Tomaszewskiego, przy poparciu  Komitetu Psychologii PAN.   

Radę Programową konferencji  tworzyli: prof. Ida Kurcz (Przewodnicząca),  prof. Adam 

Frączek,  prof. Urszula Jakubowska,  prof. Maria Materska,  prof. Zofia Ratajczak,                        

prof. Janusz Reykowski i prof. Jan Strelau. 

Konferencja nawiązywała do tekstu jednego z podrozdziałów Profesora Tadeusza 

Tomaszewskiego w podręczniku „Psychologia” (s. 17-36) z roku 1975 (Warszawa: PWN). 

Spróbowaliśmy pokazać, co współczesna psychologia wnosi do rozumienia pojęcia sytuacji, 

co po 40 latach od ukazania się tamtego tekstu możemy powiedzieć nowego o człowieku                   

w wielości sytuacji, których jest on podmiotem.  

Podczas konferencji wygłoszono referaty w sześciu sesjach tematycznych. 

 - Człowiek w sytuacji rodzinnej  (koordynator: prof. Mieczysław Plopa) 

 

- Człowiek w sytuacji zdrowia i choroby  

                                   (koordynatorzy: prof. Helena Sęk i dr hab. Michał Ziarko) 

 

- Człowiek w sytuacji edukacyjnej  (koordynator: prof. Anna I. Brzezińska) 

 

- Człowiek w sytuacji pracy  (koordynator: prof. Augustyn Bańka) 

 

- Człowiek w sytuacji podejmowania decyzji (koordynator: prof. Tadeusz Tyszka) 

 

- Człowiek w sytuacji politycznej  (koordynator: prof. Janusz Czapiński) 

 

Na łamach  Czasopisma Psychologicznego – Psychological Journal przedstawiamy artykuły 

oparte na wygłoszonych referatach. Więcej tekstów pochodzi z trzech sesji dotyczących 

człowieka jako podmiotu sytuacji rodzinnej (trzy artykuły), sytuacji zdrowia i choroby (dwa 

artykuły) oraz sytuacji pracy (cztery artykuły). Każdą z pozostałych trzech sesji (o człowieku 

w sytuacji  edukacyjnej, w sytuacji podejmowania decyzji oraz w sytuacji politycznej) 

reprezentuje  jeden artykuł.  



Zapraszamy Czytelników  do analizy treści zawartych w tych artykułach. Każdy z nich 

bezpośrednio lub pośrednio potwierdza to, o czym Profesor Tadeusz Tomaszewski pisał: 

„opisując (…) sytuację musimy uwzględnić zarówno jej aspekt  b o d ź c o w y 

(stymulacyjny), tzn. pamiętać, że sytuacja jest źródłem bodźców, które oddziałują na 

człowieka, jak i jej aspekt  z a d a n i o w y, tzn.  sytuacja jest polem, w którym człowiek 

rozwija jakąś działalność, realizując jakieś zadanie. Opisując zaś zachowanie się człowieka w 

określonej sytuacji, musimy pamiętać nie tylko o tym, że jest ono  r e a k c j ą  na daną 

sytuację, lecz i o tym, że zachowanie to jest  również  r o z w i ą z y w a n i e m  tej sytuacji”  

(Tomaszewski, 1975, s. 20). 

                   Owocnej lektury! 

                                                                                         Barbara Bokus  

                                                  Uniwersytet Warszawski 

                                                SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 
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